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De molen CRESCENDO in Achterberg

dr. H. P. Deys

Rhenen-stad heeft in de loop der eeuwen drie windkorenmolens gekend', met daar-
naast nog gedurende een korte periode eind 19de eeuw een (op Spitsbergen) en in
de eerste helft van de 20ste eeuw een eekmolen (hiermee werd eikenschors gemalen,
welke, met hars vermengd, diende tot het aanmaken van kachels; zonder hars werd
meestal eikenbast t.b.v. leerlooierijen gemalen). Deze molen heeft korte tijd boven-
aan de Achterbergsestraatweg gestaan, ter hoogte van de begraafplaats. Ook in Eist
(U) is nog een windmolen aanwezig, maar deze staat feitelijk in de gemeente
Amerongen. Volgens een tekening van Jan de Beijer (1750)2 moet er in de
Palmerswaard ook nog een wind-watermolen hebben gestaan, maar hier zijn tot nu
toe nog geen documenten over gevonden. Wel is gedocumenteerd, dat er in 1620,

langs de Grift, niet ver van de Greb, een
wind-watermolen heeft gestaan'. Deze
molen werd gebouwd door de Naardense
molenbouwer Guert Jansz. Als molenaar
was hier Rutger Dircxsz. werkzaam.
Het zal niet algemeen bekend zijn, dat er
ook in Achterberg een korenmolen heeft
gestaan. De naam CRESCENDO stond in
sierlijke letters op de baard van de draai-
bare kap geschilderd.
Omdat de molen in 1945 werd verwoest,
nu dus al weer 54 jaar geleden, is er van
mondelinge overlevering nauwelijks meer
sprake en zijn wij voor een groot deel van
de geschiedenis van deze molen geheel op
gegevens van het kadaster en van de
bevolkingsregisters aangewezen. Dit zijn
over het algemeen zeer dorre gegevens en
helaas ontbreekt daarbij elke persoonlijke
informatie, laat staan details over het hoe
en het waarom van allerlei verbouwingen,

De molen gezien vanuit de Achterbergse- aanbouwen en andere gebeurtenissen.
straatweg, net benoorden Je oude lagere school, Toch krijgen W ij uit deze gegevens een

die in 1916 werd afgebroken en vervangen door globaal Overzicht Over het ontstaan en de

het schoolgebouw, dat thans als dorpshm.s ondergang van deze molen.
fungeert. Foto ca. 1908. (richting 2) Een medisch dossier uit het jaar 1894 en
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De molen gezien vanuit het zuidoosten, jaartal onbekend, ca. 1939.

(richting 5J

enkele recente
mondelinge getuige-
nissen geven wat
gedetailleerder infor-
matie. Zo zijn er nog
personen in leven, die
als schooljongen
(de school stond vlak
naast de molen) mee-
gemaakt hebben dat
twee keer tijdens het
draaien van de wie-
ken een wiek van de
molen afbrak.
Kennelijk waren de
wieken op hol gesla-
gen. De eerste keer
kwam de afgewaaide
wiek op een stenen
vuilnisbak op het
schoolplein terecht,
de tweede keer in een
tuin aan de overkant
van de Molenweg.
Niemand overkwam
hierbij enig letsel.
Verderop krijgen we
meer exacte informa-
tie over deze gebeur-
tenissen. De molen
verkeerde overigens
in het algemeen in

een goede staat van onderhoud, welk onderhoud was toevertrouwd aan de firma
Wijnveen, molenmakers te Voorthuizen. Van heinde en verre kwam men naar de
molen, om deze te bewonderen en te fotograferen. Mijn zegslieden vertelden zich
niet te kunnen herinneren, dat de molen bij bijzondere gelegenheid ooit versierd of
gepavoiseerd werd met vlaggen of anderszins.
Een aardig verhaal doet de ronde, waarbij ene 'Ries van Gies' (Marinus van
Gesink) uit de Maatsteeg, werkzaam in het pakhuis, in een overmoedige bui voor-
stelde, hem aan één van de wieken vast te binden, en hem een rondje op de wind
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Deze fraaie foto is afkomstig uit de nalatenschap van de familie Wanders, en is dus vermoedelijk gemaakt vóór 1921. (Foto Aannemersbedrijf

Randewijk, Achterberg), (richting 3)



OUD RHENEN - achttiende jaargang - september 1999 - no. 3 - bh. 37

te laten meedraaien. Hij werd inderdaad vastgebonden, maar toen de betreffende
wiek bovenaan stond, werd de vang er even opgelegd, waardoor de wieken stilge-
legd werden, met het gevolg dat Ries enige tijd op zijn kop bovenin bleef hangen.
Toen hij weer goed en wel beneden was aangekomen, verklaarde hij, nooit meer
zoiets te zullen doen.
Op de molen werd hoofdzakelijk rogge en haver gemalen, en ook wat tarwe, alles
uit de omgeving afkomstig. Voorts werd ook hele maïs gemalen, met de boot aan-
gevoerd uit Amerika of Rusland. Hoewel vroeger meestal met wind werd gemalen,
bleek een motor (petroleum, later electrisch) betrouwbaarder en goedkoper te
werken, maar vooral ook vlugger.
Volgens de overlevering was de molen als stellingmolen aanvankelijk geheel met
riet gedekt. Toen de molen in 1909, tijdens een zwaar noodweer, na een bliksem-
inslag, afbrandde, bleef de rieten bekleding op uitdrukkelijk verzoek van de
omwonenden na de herbouw achterwege en werd de molen geheel in steen opge-
bouwd. Helaas heb ik in het Rhenense gemeentearchief geen enkele verwijzing
naar enige herbouw van de molen gevonden. Er zou hier toch minstens een bouw-
vergunning voor zijn moeten aangevraagd.

Pas sinds ca. 1920 zijn foto's van de molen beschikbaar en alle mij bekende foto's
zijn bij dit artikel afgedrukt. Op een
kadastraal kaartje is aangegeven, vanuit ; , : :
welke hoek de foto's ongeveer moeten \'-.i
zijn genomen. Tenslotte zijn de familiege- «
gevens van de eigenaars en beheerders
van de molen en de molenaars, die tot
aan de Tweede Wereldoorlog op de molen
gewoond hebben, in enkele tabellen opge-
nomen.

Reconstructie

Aan de hand van enkele foto's van de
Achterbergse molen heb ik getracht een
aantal relevante bouwkundige afmetingen
te berekenen. Hierbij heb ik de termino-
logie gebruikt, zoals deze gebruikt wordt
in het boek van Den Besten et. al. over de
Utrechtse molens. Bij de berekening van
de verschillende afmetingen werd uitge-
gaan van de lengte van de molenaars-
knecht, die onder de stelling, recht voor

De Achterhergse molen, vermoedelijk door t

risten gefotografeerd.

(Foto Stg. Molendocumentatie Amsterdam).
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£t'« gezicht nniaj t/c Ciinerum'g, de Molemveg in Links \lolemveg 211. liet huis van Je/is van Laar, voor hel laatst bewoond door de familie Klei/er.

Het werd omstreeks 1996 afgebroken, thans staan hier de 2 woningen Cuneraweg nummers 203E en 203E In de boerderij rechts heeft Jan Mol nog
enige tijd gewoond, (richting 4)
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de invaartdeur staat. Ik heb aangenomen
dat zijn lengte 1,70 m bedroeg. Hierbij
kom ik, met een marge van maximaal
10%, tot de volgende, hypothetische
afmetingen:
De molen was een gemetselde ronde
stenen stellingmolen, een bovenkruier
met een lage stelling op verticale staan-
ders. De totale hoogte vanaf de bodem,
tot aan de kop van de kap was 14 meter.
De romp was onder aan de voet uitwen-
dig 6,8 m wijd. De stelling lag op 2,5 m
boven de begane grond en hier was de
molen 6,2 m wijd. Vanaf de stelling was
de molen tot aan de kruivloer 8,5 m
hoog, waar de romp 3,8 m wijd was.
De roeden waren ca. 20 a 22 m lang.
Volgens de documentatie van de
Vereniging 'De Hollandsche Molen' was
de molen uiteindelijk uitgerust met één
Dekker- en één Bilauroede. Een combina-
tie van deze beide systemen is haast uniek voor ons land geweest. De Dekkerwiek
werd in 1929 ontwikkeld door de Leidse molenbouwer A. J. Dekker. Hierbij was de
roedebalk voorzien van een speciale aerodynamische vleugel. De Bilauwiek stamt
volgens den Besten et. al. uit 1939, maar we zullen nog zien, dat dit niet juist kan
zijn.
Duidelijk is op de foto's te zien, dat de wieken vóór 1921 anders waren dan die
van 1939. De wed. Rijksen kon zich nog herinneren dat er aluminium wieken
werden aangebracht.
Van de oude wieken (ca. 1920) bezaten de beide roeden 29 heklatten per end
(foto pag. 36). Op foto pag. 35 bezit één van de roeden (de horizontale) 29 heklat-
ten aan beide einden, dit is de roede met het systeem-Dekker. De andere roede is
voorzien van het systeem-Bilau, waarbij geen heklatten worden gebruikt.
Eén van de molenstenen die uit het terrein werd opgegraven heeft een diameter
van 141 cm, de dikte bedraagt 27 cm. Het is een zogenaamde zestiender, vervaar-
digd uit blauwe steen, gehakt uit basaltlava.

De eigenaren

De oudste kadastrale gegevens, waarover wij beschikken, vangen in 1832 aan.
Vanaf dat jaar kan in principe elke overdracht van onroerend goed tot op de dag

De Achterberg.se molen, vermoedelijk door

toeristen gefotografeerd.

(Foto Stg. Molendocumentatie Amsterdam).
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EXTRACT UIT HET KADASTER {OAT1 EN DE LEGGERS BETREFFENDE D£ MOLEN TE ACHTERBERG, 1832 - 1958.

Artikelnr.(legger): 108 Naam: Doornenbal Rijk, de wed. timmerman
Volgnr. K ad. Omschrijving Opbrengst: gekoi

1 G 114 bouwland 0,2470 suppl. 320-322

Artikelnr.(legger): 699 Naam: Rijkzen Mannes landbouwer Achterberg; successie: Hendrik en mede-erven
Volgnr. K ad. Omschrijving Opbrengst: gekomenvan naar Dienstjaar
8 G 114 bouwland 1084 950 1 verkoop 1847
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: Naam: Suppl. tafel
Omschrijving
wordt 453 bouwland
wordt 454 molen en erf
wordt 455 huis en erf

: 950 Naam: Johannes Meijer
Omschrijving
bouwland 0,2470
bouwland 0,2140
molen en erf 0,0230
huis en erf

Ornschiijvmg
bouwland 0,2140
molen en erf
huis en erf

1772 Naam: Hendrik Cornelis
Omschrijving
bouwland 0,21 40
molen en erf 0,0230
huis en erf

Opbrengst:

winkelier Wageninge
Opbrengst:

1 50
21

gekomerwan

gekomervan
699
950 1
950 1
950 1

naar
1850 naar 699
360 in 1850
361 1850 art.
950

naar
950 2-4
1374 1
13742
1374 3

Opbrengst: gekomenvan naar

150
21

950 2
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950 4

Florestein zonder beroep, Maurik,

1772 1
1772 2
1772 3

later Rhenen
Opbrengst: gekomenvan naar

1 50 -> 70
21 ->100

1983 Naam: Jan Jansz. van Ommeren bakker te U
Omschrijving Opbrengst:
bouwland 0,21 40
molen en erf 0,0230
huis en erf 0,0100
huis 0,0190
bouwland en schuur 0,02050
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100
15
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1374 3
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1772 3
1983 1 3
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19832
1983 3

naar
1983 4 5
2490 1
19834
2490 2
2490 3

Dienstjaar

1856
1856

Dienstjaar
1847 stichting
verkoop
l
1850 1856

Dienstjaar
verkoop 1871
verkoop 1871
verkoop 1871

Dienstjaar
1876 verkoop

Dienstjaar
dj. 887 sticht
dj. 891 verko
dj. 878 verbo
dj. 891 verko

ng
op
uwing
op

dj. 891 verkoop

van vandaag worden vervolgd. N.B.: bij het kadaster is over het algemeen het ver-
melde dienstjaar het jaar volgend op het jaar van de transactie.
Volgens deze gegevens was het perceel, waarop later de molen werd gebouwd, in
1832 in het bezit van (de weduwe van) Rijk Doornenbal, timmerman. Het betreft
hier het perceel kadastraal bekend sectie G nummer 114.
De naam Doornenbal of Doornebal is in Achterberg al heel lang bekend.
In de lijst van lidmaten van de Hervormde Kerk, die in 1654 werd opgesteld door
Ds. Diemerbroeck ten behoeve van de nieuwe tweede predikant Ds. Johannes
Petrus Kupius, wordt onder Achterberg namelijk een 'Willem Arissen, alias den
Doornebal' genoemd.

Rijk Doornenbal was in 1826 overleden en het gehele grondbezit van zo'n tien
percelen werd omstreeks 1846 verkocht. Het perceel G 114, groot 24 are en 70 ca.
(0,2470 ha), werd gekocht door Mannes Rijkzen, landbouwer te Achterberg.
Hij verkocht het nog in 1846 weer door aan Johannes Meijer uit Wageningen.
Deze splitste het perceeltje bouwland in 1846 in drie delen, één deel bleef bouw-
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EXTRACT UIT HET KADASTER IOAT) EN DE LEGGERS BETREFFENDE DE MOLEN TE ACHTERBERG, 1832 - 1958. VERVOLG.

Artikelnr.llegger

Volgnr. Kad.
1 G 454
2 G 829

3 G 830

4 G 454

Artikelnr. (legger

Volgnr. Kad.
1 G 454

2 G 829

3 G 830
4 G 829
5 G 1033

Artikelnr. llegger

Volgnr. Kad.
1 G 454

2 G 1033

3 G 1033

Volgnr. Kad.
1 G 454

2 G 1033

): 2490 Naam: Wilhelmus Jacobus

Omschrijving
molen en erf 0,0230

huis 0,190
tuin bouwl. en schuur

molen en erf

1: 2946 Naam: Adrianus Wanders r

Omschrijving
molen en erf 0,0230

huis 0,01 90
tuin, bouwl. en schuur 0,0250

huis 0,0190
huis en tuin 0,02240

Siebkes, koornmolenaar Achterb

Opbrengst: gekomenvan
70 19832
100 19844

15 19835
160 24901

molenaar Achterberg

Opbrengst: gekomenvan

160-> 179 24904

100 24902
1 5 2490 3

140 29462

139 294634

erg

naar
24904
29462

2946 3

2946 1

naar
3876 1

2946 4
29465

29466
3876 2

Dienstjaar

dj. 1898 herbouw
dj. 1901 verkoop

dj. 1901 verkoop

dj. 1901 verkoop

Dienstjaar

dj. 1922 verkoop

dj. 1904 bijbouw

dj. 1905 vereeniging
dj. 1905 bijbouw en vereen.

dj. 1922 verkoop

): 3876 Naam: Gernt Aart de Zeeuw molenaar Achterberg

Omschrijving
molen en erf 0,0236 kl. 35

huis en tuin 0,2240 kl 35
huis schuur tuin 0,2240 kl 35

Omschrijving
molen en erf 0,0230

huis, schuur, tuin 0,2240

Opbrengst: gekomervan
179 2946 1

139 29465

159 38762

Opbrengst: gekomenvan

179 3876 1
159 38763

naar

4638 1
3876 3

4638 2

'I

naar

4658 1
4658 2

iar Rhenen. E.Wi

Dienstjaar

dj. 1930 verkoop
dj. 1925 stichting

dj. 1930 verkoop

Dienstjaar

dj. 1931 inbreng venn.

dj. 1931 inbreng venn.

laenbura. koooman Rhenen

Volgnf. Kad. Omschrijving
1 G 454 molen en erf 0,0230

2 G 1033 huis schr tuin 0,2240

3 G 123 huis, erf bouwland 0,2500
4 G 1033 huis schuur tuin 0,2240

Opbrengst:
179

159

138
188

gekomervan

4638 1

4638 2
3854 36
4658 2

naar

50492

4658 4
5049 1

50492

.

Dienstjaar

dj. 1937 ontb. vennootsch-

dj. 1930 vernieuwing

dj. 1937 ontb. vennootsch.

Ar tikelnr. (legger): 5049 Naam: Johann obus

nr. Kad. Omschrijving
G 123 huis, erf bouwland 0,2500
G 454 molen en erf 0,0230

G 1033 huis, schuren tuin 0,2240
G 1033 huis, schuren en tuin 0,2240

G 1702 huis pakhuis maalderij erf bouwi 0,2470
G 1702 huis pakhuis maalderij erf 0,2470

G 1 702 huis pakhuis erf (Molenweg 1 5)

Opbrengst: gekomenvan naar

138 4658 3 6815 1

179 4658 1 50495

188 46B8 4 5049 4
281 5049 3 idem 5

281 idem 2 4 idem 6
446 iden 5 idem 7

686 idem 6 6548 1

Dienstjaar
dj 1958 verkoop
dj 1947 slooping
dj-1941 bijbouw
dj 1947 slooping
dj 1947 herbouw enz.
dj 1950 herbouw
dj 1956 verkoop

land, op een ander deel liet hij een korenmolen bouwen en op het derde deel
tenslotte werd een huis neergezet. Het kadaster vermeldt dan:
G 453 21.40 are bouwland
G 454 molen en erf 2.30 are
G 455 huis en erf l are.
De molen is dus meteen in 1846 gebouwd na de splitsing van het aangekochte per-
ceel. Het was toen ongetwijfeld een houten standerdmolen, dat toen het meest gang-
bare type was. In bijgaand kadastraal overzicht is elke wijziging exact te volgen.

1.
Molenaar werd Jan Meijer, die in 1850 trouwde met Johanna Hendrika Coops,
beiden afkomstig uit de Betuwe. Ik heb niet nagegaan, of de molenaar Jan Meijer
familie was van de eigenaar Johannes Meijer, hij was in elk geval geen zoon van
hem. Het 20-jarige molenaarsechtpaar woonde in de Eng B 72, dit was het adres
van de molen zelf. Tot 1865 was als molenaarsknecht werkzaam Gerrit Meijer,
uit Wageningen. Gerrit was niet tevergeefs naar Achterberg gekomen, want hij
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Een prentbriefkaart van de molen, gezien vanuit het

zuidwesten op de Molenweg. Jaartal onbekend,

vermoedelijk ca. 1939. (richting 6)

trouwde er, op 21-jarige leeftijd met de
Achterbergse Dirkje Geerlof. Zij woon-
den ook bij de molen, op B 72.
Jan Meijer is omstreeks 1860 verhuisd
naar Rhenen-stad, waar hij in de
Molenstraat no 67 ging wonen, de
toenmalige molenaarswoning van
de Rhenense molen. Waarom hij de
Achterbergse molen verruilde voor die
in Rhenen is niet meer te achterhalen.
In de Rhenense molen was reeds sinds
ongeveer 1813 Stephanus Meijer
(geb. Amsterdam, geh. met de
Rhenense Cornelia de Bode) als mole-
naar, tevens eigenaar van de molen,
gevestigd. Hij stierf in 1841, zijn
vrouw Cornelia in 1861. Zouden deze
gegevens verband kunnen houden met
de komst van de Betuwse Jan Meijer?

2.
In elk geval werden de molen met het
bouwland en het huis en erf in 1860
verkocht aan de molenaar Gerrit van

Eek, molenaar te Achterberg, die toen reeds in Achterberg aan de Hoogesteeg
woonde. Hij verhuisde later naar de molen zelf (Eng B 72). De naam Van Eek
komen we als molenaar ook tegenwoordig nog hier en daar tegen.

Van Eek deed dit bezit na 10 jaar weer van de hand in 1870 aan Hendrik Cornelis
van Florestein. Dit molenaarsgezin woonde ook weer aan de molen. De belastbare
opbrengst, zoals die voor het kadaster als uitgangspunt bestond, bedroeg aanvanke-
lijk voor de molen 150 gulden en voor het woonhuis 21 gulden. Dit is tijdens het
bezit van Florestein omgezet in 70 gulden voor de molen en 100 gulden voor het
huis.

4.
Van Florestein verkocht de molen in 1875 aan Jan Jansz. van Ommeren, bakker te
Lienden. Van Ommeren bouwde op het bouwland en het erf, waarop het oude huis
stond, een nieuwe woning. Hierdoor ontstonden de nieuwe kadastrale nummers
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G 829 voor het nieuwe huis en G 830 voor het resterende bouwland, waarop nog
een schuur kwam te staan. De molen bleef het kadastrale nummer G 454 behouden.
Volgens documentatie van de 'Vereniging de Hollandsche Molen' zou de molen in
deze periode gebouwd moeten zijn: 1886. Hiervoor is echter in de kadastrale
gegevens geen enkele aanwijzing aanwezig.
De naam Van Ommeren behoort tot een molenaarsgeslacht. Op de Elsterse molen
(gem. Amerongen) was rond 1920 ook een Van Ommeren molenaar.

5.
Familiedrama

Het gehele bezit werd in 1889 door Van Ommeren voor 6.550 gulden verkocht aan
Wilhelmus Jacobus Siebkes. Ook hij kwam op de molen te wonen. Volgens het
bevolkingsregister was Siebkes in 1894 voor enige maanden naar Utrecht vertrok-
ken, waarna eind 1894 zijn definitieve vertrek naar Utrecht staat geregistreerd,
terwijl zijn vrouw en dochter toen naar Elburg vertrokken. Achter deze simpele
constateringen gaat een heel familiedrama schuil.

Enkele medewerkers voor de invaartdeur van de molen. Midden Jan Mol. Onder de linkerarm van de

jongen links staat een dommekracht. (Foto jam. Verweerd, Achterberg).
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Gezicht op de molen, ca., 19/0. De fotograaf moet hebben gestaan vlak ten noorden van het Ruiterpad,

waar toen nog geen huizen langs stonden, (richting 1)

Siebkes is eerst molenaar geweest op de molen 'Het Spoor' te Nunspeet. Hier was
ook een kroeg aan verbonden, hetgeen vroeger vaker voorkwam. De kroeg bleek
Siebkes méér aan te trekken dan de molen en aangezien naar het schijnt ook zijn
vrouw een borreltje wel lustte, kreeg het paar het advies naar een andere molen
om te zien. Dit werd in 1889 dus Achterberg, maar ook hier bleek zijn drankzucht
buiten proporties. Aangezien Siebkes' moeder in een krankzinnigeninrichting was
overleden, werd bij haar zoon dan ook een erfelijke.storing mogelijk geacht: hij
dronk later zo'n l tot 2 flessen jenever per dag. Wegens vergeetachtigheid was hij
tenslotte niet meer in staat zijn zaken te behartigen en dit leidde ertoe dat de kan-
tonrechter te Wageningen in october 1893 zijn vrouw Jentje als curator over haar
man had aangesteld. Bij tijd en wijle was er geen land meer met hem te bezeilen
en in een aantal gevallen scheen hij een groot gevaar voor zijn omgeving te zijn
geweest. Tijdens hallucinaties had hij gedreigd iedereen te zullen vermoorden,
waardoor de knecht en de meid het huis uit waren gevlucht, maar ook zijn vrouw
en dochtertje waren niet veilig voor hem.
In januari 1894 werd Siebkes, 33 jaar oud, op verzoek van zijn vrouw, met toe-
stemming van de kantonrechter, bekrachtigd door de Rechtbank te Utrecht, opge-
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nomen in het Geneeskundig Gesticht
voor Krankzinnigen te Utrecht. Hij werd
door een opzichter en diens helper opge-
haald, waarbij hij, tegen de verwachtin-
gen in, geen verzet pleegde. In de inrich-
ting heeft hij zich 'voorbeeldig' gedragen
en hij werd op 20 april als hersteld ont-
slagen.
Het herstel bleek helaas van korte duur te
zijn. Op 30 juni werd hij wederom opge-
nomen. Zijn toestand was slechter dan die
tijdens de eerste opname. Hij had een
opgezet gezicht en had trillingen over zijn
ledematen. Ook nu weer was de reden
van opname een 'voortdurend en aller-
hevigst misbruik van sterke drank', maar
ook nu weer gedroeg hij zich in de
kliniek voorbeeldig. De Achterbergse molen, vermoedelijk door

Blijkens enkele briefjes van zijn vrouw toeristen gefotografeerd.
(24 juli, 30 SCpt. 1894) was haar de hypo- (fotoStg. Molendocumentatie Amsterdam).
theek opgezegd, en werd zij, gezien de
omstandigheden, door de graanhandelaar zó kort gehouden, dat zij niet onmiddel-
lijk de rekening van de verpleging kon betalen. De reden voor de opzegging van
de hypotheek was, dat men bevreesd was dat Siebkes bij terugkeer de molen in
brand zou kunnen steken. Zodra de molen verkocht zou zijn, zou zij kunnen beta-
len, verklaarde zij. Degene die de molen gehuurd had, zou een gedeelte van de
inboedel overnemen. Volgens correspondentie van Siebkes zelf, zou zijn vrouw
met echtscheiding hebben gedreigd, hetgeen hij zei niet te begrijpen, want 'zo erg
was het toch ook niet'. Zij verklaarde overigens, 'best met hem te kunnen huizen',
wanneer hij ergens een betrekking zou kunnen krijgen, waar hij 'een beetje onder
de band stond' en maar geen geld in handen kreeg. Tragisch is haar mededeling 'ik
ben tot alle vernedering bereid als ik maar rust heb en hem van bedelen kan ver-
schonen'.
Siebkes werd op 13 october 1894 tenslotte weer, als hersteld, ontslagen. Ik weet
niet waar hij gebleven is. Zijn vrouw en dochter verhuisden op 20 november 1894
vanuit Achterberg naar Ermelo. Vermoedelijk bleef de molen toch nog geruime
tijd in haar bezit, waarbij de werkzaamheden echter moeten zijn overgedragen aan
de latere eigenaar Adrianus Wanders, die vermoedelijk de molen aanvankelijk
reeds in pacht heeft betrokken. Tijdens deze periode is er, volgens het kadaster,
in 1897 herbouw gepleegd, naar ik aanneem onder leiding van de toekomstige
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Motu V TE ACHTERBERG BI]

Een krantenfoto uit het Algemeen Handelsblad van 8-9-1935

Het originele onderschrift luidt: MOLEN TE ACHTERBERG

BIJ RHENEN met Dekker- én Venti wieken.

(Foto Stg. Molendocumentatie Amsterdam).

eigenaar: Wanders. Gezien het
feit, dat de belastbare kadastrale
opbrengst van 70 naar 160 gul-
den steeg, moeten we aannemen
dat toen de houten molen werd
vervangen door een stenen
stellingmolen. In 1892 was dit-
zelfde reeds gebeurd met de
Binnenmolen (de huidige
Panoramamolen) in Rhenen4.
Pas in 1900 werd de molen
definitief aan Wanders verkocht,
maar hij woonde reeds 6 jaar op
de molen. In de verkoopacte
van de molen (8 november
1900) aan Wanders wordt als
verkoper genoemd Jantje van 't
Hul, zonder beroep, wonende te
Nunspeet, echtgenote van en
curatrice over Wilhelmus
Jacobus Siebkes. Het contract
werd in Nunspeet bij de notaris
aldaar getekend.

6.
Met de verkoop in 1900 van
deze geheel vernieuwde molen
aan Adrianus Wanders, voor
een bedrag van 10.000 gulden,

komen we op wat bekender terrein. De naam Wanders doet bij een aantal oudere
inwoners van Achterberg ongetwijfeld nog een lichtje branden. Adrianus Wanders
was geboren en getogen in Wageningen, hij kwam reeds in november 1894 in
Achterberg te wonen en trok meteen in op B 72, het toenmalige adres van de
molen, 4 dagen vóór het officiële vertrek van moeder en dochter Siebkes. De ver-
koop van de molen heeft dus nog zes jaar op zich laten wachten.
Wanders heeft later aan de molen nog weer verbeteringen en uitbreidingen aange-
bracht, maar het is niet bekend in welke zin. In elk geval ging de belastbare
opbrengst omhoog van 160 naar 179 gulden. In 1905 werden de percelen 829 en
830 na een bijbouw samengevoegd, waarna het nieuwe nummer G 1033 ontstond.
In 1909 zou volgens de overlevering de molen afgebrand moeten zijn. Ik heb hier
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geen gegevens over kunnen vinden. Ook is er helaas geen bouwvergunning aan-
wezig voor de wederopbouw van deze molen.

7.
In 1921 verkocht Wanders de molen en het erf met de woning aan Gerrit Aart de
Zeeuw. Op het erf G 1033 stonden nog steeds een huis en een tuin, maar vermoe-
delijk is er ook aan het huis het een en ander gebeurd, want de belastbare
opbrengst was gestegen van 100 + 15 gulden naar 139. Wanders verhuisde naar
Driebergen, maar kwam later toch weer terug naar Rhenen, waarbij hij korte tijd in
de Stationsweg heeft gewoond. Wanders verhuisde later naar de
Achterbergsestraatweg 191 in Achterberg.

In 1924 werd er iets nieuws gebouwd, ook nu is helaas niet bekend wat er gebeurde.
Het perceel G 1033, huis en tuin, kreeg nu een belastbare opbrengst van 159 gulden.
Wel weten wij, dat De Zeeuw in 1925 een hinderwetvergunning kreeg voor het
plaatsen van een 'electrische motor voor drijfkracht van zijn maalderij, zulks in
plaats van de bestaande petroleummotor, welke wordt opgeruimd'. De electromotor
had een vermogen van 24 pK.

8. en 9.
In 1929 verkocht De Zeeuw alles aan Johannes Jacobus van den Born, graan-
handelaar en Eibert Wilgenburg, landbouwer, beiden te Barneveld. Deze brachten in
1930 de molen en het erf onder in een vennootschap onder firma: Fa. J.J. v.d. Born
en Co. De Co was Eibert Wilgenburg, inmiddels 'koopman' te Rhenen. Enkele jaren
later, in 1936, werd de vennootschap ontbonden en het bezit ging toen over op Van
den Born zelf.
In het archief van de Stichting Molendocumentatie bevindt zich enige corresponden-
tie van de Vereniging De Hollandsche Molen, met J.J. van den Born, die ons veel
informatie verschaft, redenen voldoende om hier wat uitgebreider op in te gaan.
Van den Born deelde in october 1929 aan de Vereniging mede, dat hij 'dezer dagen'
van De Zeeuw diens graanzaak te Achterberg had overgenomen. Hierbij bevond zich
een nog tamelijk goede molen, waaraan echter naar schatting ƒ500 zou moeten
worden besteed, om deze weer bedrij f s vaardig te maken. Hij vroeg daarom, als
beginnend molenaar, aan de Vereniging een subsidie aan. Uiteindelijk bleken de uit-
gaven aan de firma A. Wijnveen te Voorthuizen, de gebroeders. De Boer Jzn. en
D. Brons te Terschuur (reparatie aan de stelling) in totaal ƒ 755,10 te bedragen.
De Vereniging droeg hier ƒ 100,= aan bij. Voor zeilhuur was voor 4 jaar a ƒ 50 per
jaar een contract gesloten met de firma Cohen en Co.
Uit een brief van 23 februari 1935 blijkt dat er in die week een wiek van de molen
was afgebroken. Deze had tijdens de val het gymnastieklokaal van de op 10 afstand
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gelegen lagere school beschadigd. De schoolkinderen waren juist na het speel-
kwartier weer naar binnen gegaan. Van den Bom vroeg aan de Vereniging hoe het
zat met de wettelijke aansprakelijkheid in een dergelijke situatie. Zijn voorganger
Wanders had indertijd reeds, zonder resultaat overigens, geprotesteerd tegen de
bouw van dit lokaal, aangezien het de wind benam. Dit was ook het geval met later
op het schoolplein geplante bomen. De gemeente hield volgens hem echter geen
enkele rekening met windhinder.
In maart 1935 deelde Van den Born mede, dat stroomlijnwieken waren aangebracht.
Uit technisch oogpunt gezien beantwoordden deze wel aan de gestelde verwachtin-
gen, afgezien van problemen bij het zeilen slaan. Die problemen waren wat later,
dank zij het recept Daniels, verholpen. Uit financieel oogpunt bezien vond hij het
verbeteren van windmolens, vooral gezien de kosten van het inhuren van arbeids-
kracht (tenzij deze voor ƒ 0,10 per maaluur werkten), onvoordelig. Hij rekende voor,
dat hij vanaf 23 juli 1934 t/m 19 februari 1935 4045 HL maïs, gerst en rogge in 655
maaluren met de molen had gemalen. Dit geschiedde tussen 7 uur 's morgens en
6 uur 's avonds en dit kwam op gemiddeld 6 mud (l mud = l HL), tegen een
arbeidsloon (inclusief sociale lasten) van ƒ 0,45 per uur. Hiermee kwam een HL op
7 cent kosten aan arbeidsloon. Bij motormalen kon dit op zijn bedrijf tegen l a 2
cent per uur. Bovendien kon men op de malerij alle tussengelegen tijd productief
maken. Natuurlijk was volgens hem de molen niet alleen een kwestie van arbeids-
loon, maar zo'n groot verschil was toch wel moeilijk te verantwoorden.
Hij kon, uit het oogpunt van liefhebberij, afgezien van de vóór- en nadelen,
verdekkering (het aanbrengen van het systeem-Dekker) gerust aan iedereen
aanbevelen, want het was werkelijk een lust om met een verdekkerde molen te
malen. Om de nadelen van het systeem (waar hij iets dieper op inging) te onder-
vangen, had hij in de molen een elevator, stortbakken voor 80 ton, maalstort-
bakken en een electromotor met maalstoel aangebracht.
In juni 1935 deelde hij mede, dat één roede volgens het systeem-Dekker was
vervangen door een roede volgens het systeem-Bilau. De reden hiervoor was, dat,
zoals al eerder gemeld, 'afgelopen lente' een verdekkerde roede was afgebroken,
waardoor toch een nieuwe roede moest worden aangebracht. Deze mededeling
duidt er op, dat reeds in 1935 het systeem-Bilau verkrijgbaar was.
In een brief van 10 maart 1939 werd gemeld dat één van de Bilau-roeden was
afgebroken. Volgens een brief van de burgemeester van Rhenen van 16 maart was
de molen reeds enige maanden weer hersteld. Het ongeval moet dus eind 1938 of
begin 1939 plaats hebben gevonden. Uit het voorgaande blijkt dus overduidelijk,
dat het malen met een windkorenmolen reeds sinds De Zeeuw al geen economisch
haalbare zaak meer was, en dat een windmolen nog slechts uit liefhebberij en uit
nostalgische overwegingen in bedrijf kon worden gehouden.
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De Achterbergse molen, vermoedelijk door toeristen gefotografeerd.

(Foto Stg. Molendocumentatie Amsterdam).

De oorlog

In de oorlogsjaren werd nog wel op de molen gemalen, maar in een tijd van voed-
selschaarste was het vaak te opvallend wanneer de molen draaide. Vele boeren
kwamen daarom 's morgens heel vroeg op het bedrijf, waar dan in het geheim hun
graan op machinale wijze werd gemalen. Er was in die tijd een Ruston dieselmotor
in gebruik. In normale tijden was dit voordeliger dan malen met behulp van wind,
maar in de oorlogsjaren was diesolie schaars, en werd maar wat graag met de oude
windmolen gemalen.
Dan 'horen' we even niets meer van de molen, tot deze op een van de laatste
dagen van de Tweede Wereldoorlog, als zinloze sabotageactie, op 9 april 19455

door de Duitsers werd opgeblazen. Details ervan zijn niet bekend, omdat Rhenen
en Achterberg vanaf october 1944 tot mei 1945 geëvacueerd waren. Er zijn, naar
moet worden aangenomen, dus geen plaatselijke bewoners als getuigen bij de ver-
woesting aanwezig geweest. Het moet een enorme explosie zijn geweest, want bij
terugkomst van de bevolking trof men in de verre omtrek grote brokken puin van
de molenromp aan. De wieken waren op het schoolplein terecht gekomen. Veel
glas in de omtrek was kapot gesprongen. De molen vormde een prachtig uitzicht-
punt, bekend is bijvoorbeeld dat men vanuit een raampje in de kap, in september
1944 de luchtlandingen van de geallieerden bij Ede goed kon waarnemen.
Vermoedelijk hebben de Duitsers dan ook deze uitzichtpost willen 'ausradieren',
maar het kan evengoed een 'normale' SS-actie zijn geweest.
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In een brief van 15 april 1946 aan de Vereniging De Hollandsche Molen deelde de
heer J.B. Wesseling van het Bouwbureau Rhenen mee, dat de molen van Van den
Born in Achterberg in de oorlog was opgeblazen. De wieken, een stel Bilau-wieken
en een volgens het Dekkersysteem, automatisch verstelbaar, waren beschadigd,
maar bewaard gebleven. Hij vroeg of er belangstelling voor was, want de molen
zou niet meer worden herbouwd door de eigenaar Van den Born, die hiervoor in de
plaats een machinale graanmalerij en pakhuis wilde stichten. In november bleek
echter, dat de wieken waren verzaagd. Bij navraag werd duidelijk waarom: tijdens
het slopen en opruimen van de molenruïne bleken de gietstalen wiekenas en het
wiekenkruisstuk vernield te zijn en een zwaar beschadigde molenwiek bleek waar-
deloos. De kern van het roedelichaam, geconstrueerd uit plaatijzer van 3 a 4 mm
dikte, was dermate beschadigd en op tal van punten doorgeroest, dat het geheel als
afgeschreven werd beschouwd, waarna de opdracht aan een sloper uit Rhenen
werd gegeven, de ijzeren roede aan stukken te zagen om ergens anders voor te
kunnen gebruiken.
Uit het kadaster blijkt, dat de restanten van de molenvoet in 1946 werden gesloopt.
Er is thans geen enkel spoor meer van de molen te vinden.
Met deze gegevens eindigt de geschiedenis van de molen Crescendo te Achterberg.

Na de oorlog

De percelen G 454 en G 1013 werden in 1946 samengetrokken tot G 1702 en er
kwam op het terrein een maalderij met erf en bouwland te staan. In 1949 volgde
herbouw, en er kwam een pakhuis bij. Tenslotte werd het geheel in 1955 verkocht
aan de Fa. A. Looijen, waarvan de firmanten Arnoldus Iman en Jan Gerrit Looijen
waren, beiden graanhandelaren. Merkwaardigerwijs werd deze firma in 1963 weer
teruggekocht door J.J. v.d. Born en Co te Wageningen, die het 7 jaar in bezit hiel-
den. Van den Born emigreerde met zijn vele kinderen naar Canada, het werd hem
in Nederland te vol. Uiteindelijk werd alles in 1970 verkocht aan Cornelis
Randewijk, die er zijn aannemersbedrijf in vestigde. Na diens overlijden werd het
bedrijf door zijn zoons Henk en Jan voortgezet.

Uit het voorterrein van de molen, langs de Molenweg, zijn nog diverse molen-
stenen te voorschijn gekomen, die kennelijk waren afgedankt. Eén van deze
molenstenen werd zo'n 25 jaar geleden door Cornelis Randewijk aan schrijver
dezes cadeau gegeven.

Knechten

Gewoonlijk was de eigenaar van de molen, niet tevens ook de molenaar. Vaak werd
een echte molenaar aangetrokken. Natuurlijk konden de molenaars het zware werk
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niet alleen af. Zij werden dan ook bijgestaan door korenmolenaarsknechts. Vooral in
de begintijd van de molen woonden enkele molenaarsknechts in bij de molenaar.
Na de reeds hierboven genoemde Gerrit Meijer, was korte tijd ene Hendrik Willem
Hoetink uit Zelhem knecht, een Evert van Leeuwen uit Veenendaal en een Geurt
Reinier Kelderman uit Laag Keppel. Voorts kennen we de namen van Gerrit van Eek
(geh. met Sophia van Ommeren), een zoon van de molenaar. Het echtpaar woonde
bij vader en moeder in. Gerrit vertrok in 1865. In 1867 werd Evert van Kreel
(geh. met Willemien van de Scheur) molenaarsknecht, wonend op B 68, later op
B 37. In 1881 werd Lambertus Willem de Bon (geh. met Marrigje Vonk) mole-
naarsknecht op de molen. Zij woonden op B 140. Daarna kom ik geen molenaars-
knechten meer tegen in de bevolkingsregisters, maar het beroep werd dan
omschreven als pakhuisknecht, chauffeur of anderszins.
Tot de laatste molenaars in Achterberg behoorden Gijs van Esseveld en zijn opvol-
ger Teunis van de Scheur. Zij bedienden de molen, maar waren dus geen eigenaars.
Bekende namen van molenaarsknechten, die andere werkzaamheden op de molen
verrichtten, zijn die van Hendrik van Laar, Jan Mol en Jurrie Rijksen. Jan Mol was
bedreven in het billen, het weer scherp hakken van een gesleten molensteen,
zoals hij mij vroeger eens verteld had. Hij deed hier gewoonlijk een heel weekend
over.
Ziedaar in het kort de geschiedenis van de Achterbergse molen, en van hetgeen
ervan is overgebleven.

Bronnen:

Anoniem, Molens in Utrecht in oude ansichten, Zaltbommel, 1980.
Besten, J. den, G.J. Pouw en G. De Vries, Nieuw Utrechts Molenhoek, Utrecht,
1991.
Deys, H.R, Achter Berg en Rijn, Wageningen/Rhenen, 1981
Deys, H.R, De Gelderse Vallei, geschiedenis in oude kaarten, Utrecht 1988.
Oud-archief Gemeente Rhenen, Bevolkingsregisters, Kadaster.
Utrechts Archief, Archief Willem Arntsz Stichting 19e/20e eeuw, Registers der
verpleegden in het Krankzinnigengesticht te Utrecht inv. 346 en 362; idem de
dossiers: Geneeskundig Gesticht Voor Krankzinnigen Te Utrecht inv. 663, 665.
Archief Stichting Molendocumentatie, Amsterdam

Nadere informatie verkreeg ik dankzij:
enkele koopcontracten, in het bezit van H. Randewijk te Achterberg
de weduwe en de zoon van één van de laatste medewerkers op de molen:
Mevr. Jannigje Rijksen- van de Scheur en Jurrie Rijksen
de heer J.A.C, de Kroon te Veenendaal.
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De heren E. Stoop en C.A. van Hees van de Stichting Molendocumentatie en van
de Vereniging De Hollandsche Molen te Amsterdam

Noten:

1. Zie: Smulders, H., Oud-Rhenen 1983 (2)-1 z.p.; idem 1983 (2)-2 z.p.;
Deys H.P., Oud-Rhenen 1991 (10)-3 PP. 86-98.
2. Zie Deys, H.P., Achter Berg en Rijn, Rhenen, 1981, afb. 138, 139, 140
3. Deys, H.R, De Gelderse Vallei, Geschiedenis in oude kaarten, Utrecht, 1988,
p. 36.
4. Zie foto's in Deys, H.P., Achter Berg en Rijn, afb. 514 en 515.
5. Volgens documentatie van de Vereniging 'De Hollandsche Molen'.
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KERN ACHTERBERG
Situatie van ca. 1932
Naar kadastrale gegevens van het
gemeente archief Rhenen.
De ingetekende pijlen met nummers geve
de richting aan van waaruit de foto's in
bijgaand artikel zijn genomen.

H.P. Deys augustus 1999
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1. De familie Meijer Adres: Achterberg, In den Eng, B 84 bis, omgenummerd tot B 72.
Verhuisd naar Rhenen-stad, Molenstraat 67

naam

Meijer

Coops

Meijer

Meijer

Meijer

Meijer

Meijer

Meijer

Meijer

voornamen

Jan

Johanna Hendrika

Hendrik Willern
Johan

Willem Hendrik
Engelbertus

Dirk

Johannes Marinus

Johanna Hendrika

Hendrik Willem

Maria Antonia

geb. datum

24/05/1827

29/01/1828

12/02/1851

26/07/1854

01/01/1858

10/02/1862

03/09/1864

12/02/1851

08/09/1866

geb. plaats

Huissen (Gld.)

Zei hem (Gld. l

Rhenen

Rhenen

Rnenen

Rhenan

Rhenen

Hhenen

Rhenen

familie rel.

hoofd

echtgenote

zoon

zoon

zoon

zoon

dochter

zoon

dochter

beroep

koornmolen«r

gekomen
van

Zei hem

Zei hem

Zelhem
18/01/1 865

vertrokken
naar

Zei hem
17/03/1870

Zelhem

1 7/03/1 870

Zelhem
31/12/1864

Zelhem

14/03/1870

Zelhem
14/03/1870

Zelhem
14/03/1870

overl. Rhenen
17/08/1866

Zelhem
14/03/1 870

Zelhem

14/03/1870



2. De familie Van Eek Adres: Achterberg, Hooge Steeg 94a, omgenummerd tot 91, verhuisd naar Eng B
72

naam

Eek. van

Blanken

Eek, van

Eek. van

Eek, van

Eek. van

Eek, van

voorna-
men

Gerrit

Sophia

j.„

Sophia

Ar,.

Gerritje

Wilhelmina Hen-
drina

geb. da-
tum

22/04/1833

29/04/1835

22/1 1/1858

18/12/1860

12/07/1863

06/01/1866

30/07/1868

geb. plaats

Cothen

Colhen

Cothen

Rhenen

Rhenen

Rhenen

Rhenen

familie rel.

hoofd

echtgenote

„on

dochter

„on

dochter

dochter

beroep

molenaar

gekomen
van

Cothen ca. 1860

Cothen ca. 1860

Cothen ca. 1860

vertrokken
naar

Cothen
17/03/1870

Cothen
17/03/1870

Cothen
17/03/1870

Cothen
17/03/1870

Cothen
17/03/1870

Cothen
17/03/1870

17/03/1870

O§

3. De familie Van Florestein Adres: Achterberg B 72

naam

Ho,e„ein, „n

Berg, van den

Florestein, van

Flo,Bstein,var,

Florestein, van

voorna-
men

Hendrtk Cornelis

Cathanna

Corn„ls

n,

Agnieta Hendrika

Hendrika Jacoba

geb. da-
tum

07/11/1818

011/01/1824

13/04/1853

13/09/1857

17/1 1/1858

geb. plaats

benden IGId.)

Maurik (Gld.)

Maurik (Gld.)

Maurik (Gld.)

Maurik (Gld.)

familie rel.

hoofd

echtgenote

zoon

dochter

dochter

beroep

molenaar

gekomen
van

Maurik (Gld.)
29/01/1870

Maurik (Gld.)
29/01/1870

Maurik (Gld.)
29/01/1870

29/01/1870

Maurik (Gld.l
29/01/1870

Maurik (Gld.]
29/01/1870

vertrokken
naar

Amsterdam (N. H.!
25/04/1877

Amsterdam IN.H.I
25/04/1877

Amsterdam (N.H.)
25/04/1877

25/04/1877

Amsterdam (N.H.)
25/04/1877

Amsterdam (N.H.)
25/04/1877



4. De familie Van Ommeren Adres: Achterberg B 72

naam

Ommeren, van

Ommeren, van

voorna-
men

Sophia

Jan

geb. da-
tum

28/11/1840

12/03/1880

geb. plaats

Lienden (Gld.)

Rhenen

famile rel.

echtgenote

zoon

beroep gekomen
van

22/02/1877

Lienden (Gld.l
22/02/1877

vertrokken
naar

21/05/1890

Lienden (Gld. i
21/05/1890

overleden Rhenen
08/09/1880

tri

5. De familie Siebkes Adres: Achterberg B 72

naam

Siebkes

Hul, van 't

Siebkes

Siebkes

voorna-
men

Willern Jacobus

Jentje

Louise

Willem Jacobus

geb. da-
tum

14/11/1860

04/10/1864

01/12/1890

14/11/1860

geb. plaats

's-Gravenhage

Erme,

Rhenen

's-Gravenhage

familie rel.

hoofd

echtgenote

dochter

hoofd

beroep

koornmolenaar

gekomen
van

Etmelo 30/10/18-
89

Ermelo 30/1 0/18-
89

Utrecht
20/04/1894

vertrokken
naar

Utrecht 22/01/18-
94

Elburg
20/1 1/1894

Elburg
20/11/1894

Utrecht 07/07/18-
94



6. De familie Wanders Adres: Achterberg B 72, omgenummerd in Molenweg B 135

naam

Wanders

Veen.v.n

Wanders

Wanders

Wanders

Wanders

Veen, van

voorna-
men

Adrianus

Gerrit,e

Lubbertus Gerrit

Maria Hendrika

Cato Adnana

Adrianus

Gerritje

geb. da-
tum

08/02/1871

23/03/1873

29/09/1895

1 7/10/1896

12/01/1898

08/02/1871

23/03/1873

geb. plaats

Wageningen

Wageningen

Rhenen

Rhenen

Rhenen

Wageningen

Wageningen

famile rel.

hoofd

echtegenote

zoon

dochter

dochter

hoofd

echtgenote

beroep

landbouwer, mole-
naar

zonder

gekomen
van

Wageningen
16/1 1/1894

Wageningen
16/1 1/1894

Driebergen
21/08/1929

Driebergen
21/08/1929

vertrokken
naar

Driebergen
22/02/1921

Driebergen
22/02/1921

Driebergen
02/10/1920

's-Gravenhage
06/10/1920

15/03/1898

O
c;
bI

7. De familie De Zeeuw Adres: Achterberg, Molenweg B 135

naam

Zeeuw, de

Leeuwenburg

Zeeuw, de

Zeeuw, de

Zeeuw, de

voorna-
men

Gerrit Aart

Maria Wilhelmina

Frans Adrianus

Arie Rokus

Rokus Arte

geb. da-
tum

01/1 1/1878

15/04/1878

16/1 1/1904

15/12/1910

1 5/12/1910

geb. plaats

Ridderkerk

Barendrecht

Ridderkerk

Ridderkerk

Ridderkerk

familie rel.

hoofd

echtgenote

zoon

zoon

zoon

beroep

korenmolenaar

gekomen
van

Ridderkerk
03/03/1921

Ridderkerk
03/03/1921

Ridderkerk
03/03/1921

Ridderkerk
03/03/1921

Ridderkerk
03/03/1921

vertrokken
naar

De Bilt
23/1 1/1929

De Bilt 09/09/19-
29

De Bilt 09/09/19-
29

De Bilt 09/09/19-
29

De Bilt 09/09/19-
29



8. De famile Van den Born Adres: Achterberg, Achterbergsestraatweg C 11 g, omgenummerd naar 171

naam

flo„, »,„<*„

Nijboef

B„,„, .„„d.„

B„,n.«,„den

-"•—"

Bot n, u a n den

voorna-
men

Joh.nnesJ.c-bu,

Nennetje

Giisbertha

Willem Hendrik

Geuit Willern Hen-

JohannesJacobus

geb. da-
tum

27/02/1903

03/10/1904

20 /07 /1931

17/11/1932

14/04/1934

19/06/1937

geb. plaats

Barneveld

Barneveld

Rhenen

Rhenen

Rhenen

Rhenen

familie rel.

hoofd

•""-"••

„o*,e,

zoon

zoon

zoon

beroep

graanhandelaar

gekomen
van

24/10/1929

Barneveld
1 1/09/1 930

vertrokken
naar

ö
Si

9. De familie Wilgenburg Adres: Achterberg, Molenweg B 135

naam

Wilgenburg

Davelaar, «an

Wilgenburg

Wilgenburg

Wilgenburg

Wilgenhurg

Wilgenburg

voorna-
men

Eibert

•=ran«na

J3cob

Bee-tje

Joh,nne s

j0hanna

Gerrit

geb. da-
tum

20/09/1893

01/01/1893

22/09/1923

25/1 1/1929

09/04/1927

23/07/1932

31/10/1935

geb. plaats

Bameveld

Baineveld

Barneveld

e i

Ba,n..e,d

Barneveld

Rhenen

Rh,n,n

familie rel.

no„d

'*"""•

zoon

dochter

doon,=,

zoon

aacm,

zoon

beroep

graannande,»,

gekomen
van

Barneveld

1 1/1 2H929

Barneveld

1 1/1 2/1929

Baineveld

1 1/12/1929

Rameveld

1 1 / 1 2 / 1 9 2 9

Barneveld

1 1/12/1929

Baineveld
1 1/12/1929

vertrokken
naar

06/04'! 936

04/1 1/1935

06/04/1936

Woudenoerg
O6/04/1936

06/04/1936

Oöi''04.11936

VVoLidenbeig

06/04/1936

Barneveld
12/11/1935
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